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Summary Summary 
RhizobiumRhizobium bacteria are able to invade the roots of legume plants and trigger the formation of 

aa new organ, the root nodule. In these nodules the bacteria are hosted and a proper 

environmentt is provided for the bacteria to fix atmospheric nitrogen into ammonium 

compounds,, making the plant independent of nitrogen in the soil. The interaction starts with 

signall  exchange followed by attachment of the bacteria to the plant root hairs. The root hairs 

deformm and the bacteria penetrate the plant via an infection thread that grows into the cortex. 

Simultaneously,, cortical cells are mitotically activated to form the nodule. At least two steps 

off  signal exchange between bacterium and legume plant are involved in this interaction. 

Flavonoidss are secreted by the plant, which induce the transcription of bacterial nodulation 

genes.. The proteins encoded by these genes are involved in the synthesis and secretion of 

nodulationn (Nod) factors. These lipo-chitooligosaccharides are essential for initiating early 

plantt responses leading to nodule formation. The host-specific aspect of the Rhizobium-

legumee interaction is very pronounced. The structure of the Nod factor is a major determinant 

off  host specificity. 

Plantss have mechanisms to perceive external signals such as cold and the presence of 

pathogens,, and to transduce them into intracellular physiological responses. This chain of 

reactionss is generally referred to as 'signal transduction'. Chapter 1 of this thesis gives an 

overvieww of the signalling responses that are triggered in legumes by purified Nod factor or 

RhizobiumRhizobium bacteria. From recent studies we know that calcium, G-proteins, and certain 

phospholipidss can play an important role in the signal transduction. 

Thiss thesis describes the effect of Nod factor on phospholipid signalling in legumes. 

Ann important phospholipid is phosphatidic acid (PA) that can be synthesized via two 

signallingg routes, i.e. via the phospholipase C (PLC) and the phospholipase D (PLD) 

pathway.. Chapter 2 describes the accumulation of PA in Vicia sativa (vetch) roots after Nod 

factorr treatment. Both PLC and PLD were found to be responsible for the accumulation. 

Usingg specific inhibitors of PLC and PLD, it is demonstrated that their PA formation is 

importantt for root hair deformation. In Chapter 3 the role of PA in Nod factor signalling is 

furtherr explored. Nod factor-induced ENOD12 expression is also blocked by PLC and PLD 

inhibitorss and when PA is exogenously added, ENOD12 expression is induced. Exogenously 

addedd lyso-PA, a PA molecule with only one fatty acid, activated root hair deformation and is 

shownn to be converted back into PA in V. sativa seedlings. 

Suspension-culturedd cells are often used to study phospholipid signalling. An 

advantagee of using cell suspensions is that each cell is in direct contact with the growth 

medium.. This promotes synchronous perception of the Nod factor, making it possible to 

visualisee rapid changes in phospholipid turnover. In Chapter 4, a Medicago sativa (alfalfa) 

celll  suspension was used to investigate how a legume can discriminate between Rhizobium 

bacteriaa and pathogens. Perception of elicitors derived from the cell surface of pathogenic 

microorganismss initiate defence responses. Both Nod factor and elicitors trigger PA 
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formationn in alfalfa, however, via different routes. Both compounds activate the PLC 

pathway,, but only Nod factor stimulates PLD. 
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Samenvatting Samenvatting 
RhizobiumRhizobium bacteriën kunnen in een symbiose met vlinderbloemige planten stikstof uit de 

luchtt binden, zodat deze stikstof beschikbaar komt voor de groei en de ontwikkeling van de 

plant.. In de wortels van vlinderbloemige planten induceren Rhizobium bacteriën de vorming 

vann een nieuw orgaan, de wortelknol, waar de juiste omstandigheden zijn gecreëerd voor de 

bacteriee om vrije stikstof om te zetten in ammonia. Een symbiose tussen Rhizobium en een 

vlinderbloemigee is het gevolg van een interactie die begint met een wederzijdse herkenning, 

waarnaa de bacteriën aan de wortelharen van de plant hechten. De wortelharen krullen 

(deformeren)) vervolgens zodanig dat de bacteriën worden ingesloten en via een infectiedraad 

naarr de cortex van de wortel worden geleid. Tegelijkertijd worden cellen in de cortex 

aangezett tot het vormen van de wortelknol. Deze interactie begint met het uitwisselen van 

signaalmoleculen.. Door de plant worden fiavonoïden uitgescheiden die de transcriptie van de 

bacteriëlee nodulatie genen induceren. De eiwitten die door deze genen worden gecodeerd zijn 

betrokkenn bij de synthese van nodulatie (Nod) factoren, die worden uitgescheiden door de 

RhizobiumRhizobium bacteriën. Deze moleculen zijn essentieel voor het induceren van de eerste stappen 

vann de symbiose. Niet iedere Rhizobium bacterie is in staat een symbiose aan te gaan met 

elkee vlinderbloemige plant. Er bestaat een strikte gastheerspecificiteit, die mede wordt 

bepaaldd door de structuur van de Nod factor. 

Plantenn hebben mechanismen die externe signalen zoals hitte of de aanwezigheid van 

eenn pathogeen, opvangen en omzetten in interne fysiologische responsen. Dit proces wordt 

signaall  transductie genoemd. In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een algemeen 

overzichtt gegeven van de verschillende signaal transductie processen die optreden in 

vlinderbloemigee planten wanneer er Nod factoren of Rhizobium bacteriën aanwezig zijn. 

Hierinn spelen onder andere calcium, G-eiwitten en fosfolipiden een belangrijke rol. 

Inn de volgende hoofdstukken worden de effecten van Nod factoren op de fosfolipide 

signaleringg in vlinderbloemige planten beschreven. Een hoofdrol hierin is weggelegd voor 

fosfatidylzuurr (PA), dat kan worden gevormd wanneer fosfolipase C (PLC) of fosfolipase D 

(PLD)) wordt geactiveerd. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven dat PA accumuleert in de wortels 

vann Vicia sativa (wikke), wanneer zaailingen worden behandeld met Nod factor. Verder 

wordtt aangetoond dat zowel PLC als PLD betrokken zijn bij de PA vorming en met behulp 

vann remmers wordt bewezen dat de vorming uit beide routes noodzakelijk is voor het 

optredenn van wortelhaar deformatie. In Hoofdstuk 3 wordt de rol van PA in Nod factor 

signaleringg verder onderzocht. Naast wortelhaar deformatie wordt ook de door Nod factor 

geïnduceerdee expressie van het gen ENOD12 geblokkeerd door PLC en PLD remmers. 

Bovendienn kan PA, dat aan het groeimedium van de wikke zaailingen wordt toegevoegd, de 

werkingg van Nod factor nabootsen aangezien deze behandeling ENOD12 expressie induceert. 

Alss lyso-PA, een PA molecuul met slechts een vetzuur, wordt toegevoegd aan het medium 

wordtt wortelhaar deformatie geactiveerd. Lyso-PA wordt door de wortel opgenomen en 

vervolgenss gemetaboliseerd tot PA. 
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Celsuspensiess van planten worden vaak gebruikt om fosfolipide signalering te 

bestuderen.. Het grote voordeel ten opzichte van een hele plant is, dat alle cellen direct in 

contactt staan met het groeimedium en daardoor allemaal op hetzelfde moment kunnen 

reageren.. In Hoofdstuk 4 is gebruik gemaakt van een Medicago sativa (luzerne) celsuspensie 

omm te bestuderen of vlinderbloemigen onderscheid maken tussen pathogenen en symbiotische 

bacteriënn door middel van fosfolipide signalering. Pathogenen produceren elicitoren, die door 

dee plant worden herkend zodat het afweersysteem wordt geactiveerd. Zowel een elicitor als 

Nodd factor stimuleren PA vorming in luzerne, maar er zijn wel verschillen in de oorsprong 

vann de PA. Nod factor en elicitoren activeren beide de PLC route, maar Nod factor activeert 

daarnaastt ook de PLD route. 
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